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ها وارد نموده و موجب هاي زیادي را بر شرکتالعاده سنگین بوده است. این پیامدها، هزینهاقتصادي فوق
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مقدمه
اند. قائلمالیهايصورتاعتمادپذیريوشفافیتکیفیت،برايزیادياهمیتوارزشکنندگان،استفاده

موجباست کهتقلبيپدیدهمالیهايصورتها وگزارشاعتمادپذیريکاهشدرعوامل مؤثرازیکی
درستکاريواعتبارودادهرا کاهشگذارانسرمایهاعتمادشده،وکاري کسبهزینهوریسکافزایش

]. ضررهاي که تقلب در صورت مالی در حرفه حسابداري 4["برد میسؤالزیرراي حسابداريحرفه
هاي مالی به بیش از قدر بزرگ بوده است که متوسط زیان ناشی از تقلب در صورتایجاد کرده است آن

اطالعاتبهبخشیاطمیناندرحسابرساننادرستداورينتیجه"].11[استمیلیارد دالر رسیده 400
مانندیکنندگاناستفادهناعادالنهباختیابردبهمنجرتواندیمگزارشگري مالی،فرآینددرمالی

.]1["باشدحسابرسیحرفهشهرتحسنومشروعیتاعتبار،برايو تهدیديسرمایهبازاربازیگران
هاي مؤسسات حسابرسی نیز در دو دهه گذشته، سبب شده تا شک و و رسواییها بازنگري شکست

اي راجع به صالحیت حسابداران رسمی مطرح شود (توانایی حسابداران را زیر سؤال مالحظهتردید قابل
]. 14و 30داشت [برده) حوادثی که ضرورت نیاز به تغییر در پارادایم حسابداري را به دنبال خواهد 

هاي مالی حسابرسی شده داده است مربوط به صورتهاي مالی که اخیراً رخهاي صورتمام تقلبتقریباً ت
رسد که الگوي کنونی اند. به نظر میها در فرآیند حسابرسی کشف و متوقف نشدهاست؛ و هنوز این تقلب

اي مالی ههاي صورتتواند تضمینی براي پیشگیري و شناسایی تقلبحسابداري و حسابرسی دیگر نمی
هاي حسابرسی باعث هاي مالی و شکستهاي صورتدر عصر انقالب اطالعاتی باشد. تکرار مکرر تقلب

مردم "نظران خطاب به دانشجویان ارشد حسابداري در دانشگاه تگزاس گفت:شده یکی از صاحب
اند از بها همه متعجگذاران متعجب هستند آنگذاران متعجب هستند، قانونمتعجب هستند، سرمایه

کار ارزشمندي که حسابرسان چهاند از اینها متعجبدهند. آنکاري انجام میکه حسابرسان واقعاً چهاین
ي حسابرسی (هم داخلی و هم خارجی) ممکن است روزي دهند. نگرانی من این است که حرفهانجام می

].31["دیگر هیچ ربطی به بازار سرمایه نداشته باشد
اعتماد هاي مالی قابلخواهد در تهیه صورتکه حرفه حسابداري تا چه زمان می"ست: برایتن معتقد ا

هاي رسوایی مالی هدف اصلی حسابرسی صورت مالی ها در اغلب پروندهگوید دادگاهکوتاهی کند؟ او می
هاي مالی عاري از اظهارات غلط ناشی از تقلب یا خطا هستند، تلقی را اثبات این مطلب که صورت

اي انجام نشود ممکن است در آینده هاي حرفهاگر مراقبت"است ] و یا گلدن معتقد 18کنند [می
].31بشود [ربط هاي مالی بینزدیک جایگاه و نقش ارزشی حسابرسی، در اعتباربخشی صورت

خصوص حسابرسان داند که حسابداران (بهشده در دهه اخیر را بدین گونه میاولو راهکارهاي ارائه
هاي حسابداري دادگاهی، اخالق، اصول جستجوگري و موشکافی هاي مالی) باید مهارترتصو

کارآگاهانه، راه و شیوه کتمان تقلب در معامالت مالی پیچیده و مواردي که اعتبار گزارشگري مالی و 
]؛ و براي محافظت از تمامیت و درستی این14کنند را آموزش ببینند [حاکمیت شرکتی را تهدید می

تر براي کاهش بروز تقلب در گزارش مالی در ها، الزم است یک روش موثقحرفه و کسب مهارت
هاي مالی جستجو شود. این ایده بیانگر این مطلب است که با افزایش عمومیت و تقاضا براي صورت
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خدمات حسابداري دادگاهی در راستاي پیشگیري، کشف و شناسایی تقلب، وقت تغییر الگوي 

به حسابداري دادگاهی رسیده باشد.حسابداري
که مسئولیت دادگاهی حسابرس براي عدم "شده است ) نیز اشاره2009در مقاله اسمیت و کرامبلی (

ها آن"قدر ساده نیست که بتوان آن را نادیده گرفت.کشف اقدامات مالی متقلبانه مشتریانشان آن
توان با پیروي از مدل هاي افشا نشده را میريبردامعتقدند درك این مطلب که چگونه مسئولیت کاله

]. دي گابریل و خان معتقدند که 49هاي حسابرسی قانون محور کنونی کاهش داد، دشوار است [گزارش
دهنده این مطلب هستند که اقدامات حسابداري براي جلوگیري از هاي کنونی نشانبیشتر پژوهش

گویی ها ملزم به پاسخبسیار ضروري است، چراکه شرکتهاي حسابداري متقلبانهها و کشف شیوهتقلب
]. 34و 26باشند [هاي مالی خود توسط سهامداران و مؤسسات دولتی میتر فعالیتدر برابر بررسی دقیق

شود. طور منطقی منجر به افزایش انتظار ما از تقاضا براي حسابداري دادگاهی در آینده میاین الزام به
امر تفاوت رویکرد حسابرسان مستقل و حسابداران دادگاهی نسبت به موضوعات در حقیقت دلیل این

مختلف و همچنین تخصص و توانایی حسابداران دادگاهی در کشف تقلب و مشکالت موجود در 
هرحال، علیرغم وجود شواهد زیاد مبنی بر نیاز به تغییر الگو سنتی به ]. به13هاي مالی است [گزارش

ادگاهی ولیکن در سنوات اخیر پیشرفت چشمگیر یا رویداد اثربخشی در حوزه عمل الگوي حسابداري د
(حرفه) و رهنمودهاي (استانداردها) حسابداري و حسابرسی رخ نداده است. این عامل به همراه افزایش 

هاي اخیر موجب زیر سؤال بردن حرفه حسابداري شده است هاي مالی در سالها در صورتبیشتر تقلب
]15.[

دهد که تغییر در الگو حسابداري امري ضروري است بر همین اساس بازنگري در مطالب فوق نشان می
تواند به کاهش تقلب در صورت مالی کمک کند. به نظر میاید که تغییر الگو به حسابداري دادگاهی می

قدمت زیاد هاي حسابرسی و گزارش دهی باوجود در حال حاضر الگوي حسابداري مبتنی بر اعمال رویه
تواند تضمینی براي پیشگیري و شناسایی تقلب در صورت مالی باشد؛ بنابراین پژوهش حاضر به نمی

دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا تغییر الگو از حسابرسی سنتی به حسابداري و حسابرسی دادگاهی 
ت است که پژوهش جهتواند به کاهش تقلب صورت مالی کمک کند یا خیر. اهمیت موضوع ازاینمی

ي حسابداري و همچنین برآورده شدن ي حرفهتواند براي محافظت از تمامیت و آیندهحاضر می
کنندگان از اطالعات حسابداري) در راستاي حفظ و فراهم آوردن گزارش انتظارات ذینفعان (استفاده

هاي پژوهش، به بررسی چالشاعتماد، ضروري باشد. لذا در ادامه پس از مبانی نظري و پیشینه مالی قابل
موجود در حسابرسی، پارادایم و انقالب علمی، سیر تاریخی توسعه حسابرسی، معانی و اهمیت 

پردازیم.هاي حسابداري دادگاهی و حسابرسی میحسابداري دادگاهی و تفاوت
مبانی نظري و پیشینه پژوهش

] و در طول 17اهد انتشار آن هستیم [برداري خبري است که هر هفته شکثرت و فراوانی تقلب و کاله
]. این رویداد در 35و 30دو دهه گذشته توجه کارشناسان حسابداري را به خود جلب کرده است [

، 16شود [هاي مالی و حاکمیت شرکتی محسوب میحقیقت تهدید جدي براي تمامیت و درستی صورت



26، شماره1397تابستان، یو حسابرسيحسابدارمطالعات.48
کردم، تثبیت مفهوم اولین کاري که میگفت اگر من فرمانرواي جهان بودم، ]. کنفوسیوس می49و 20
]. به همین خاطر با توجه به موضوع بحث 3ي عمل است [ها مقدمهبود، چون تعریف واژهها میواژه

آمریکا،حسابرسیاستانداردهاي99شمارهيبیانیهبر اساس"شود.توضیح مختصري از تقلب ارائه می
منجرموردحسابرسیهاي مالیصورتدربااهمیتنادرستيارائهبهکهاستعملیفعل یاتقلب

ازنظر"]. 2["شود میمعرفیاستصادقانهغیررفتاردارايکهفرديمتقلب،بریتانیا،درالبتهشودمی
از طریق تواندیمفریب دیگران است که منظوربهشدهیطراحاز پیش يابرنامه) تقلب، 1995واالس (

240بخش بر اساس]. گزارشگري مالی متقلبانه 6["ردیگصورت ارائه اسناد و مدارك ساختگی 
هاي عمدي، ازجمله حذف مبالغ یا موارد افشا در استاندارد حسابرسی ایران مستلزم تحریف

مالی است.	هايکنندگان صورتمنظور فریب دادن استفادهمالی، به	هايصورت
سابداري آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم علیرغم وجود تعاریف متعدد از مفهوم تقلب در ادبیات ح

شده است که ي جهانی تبدیلهاي مالی به یک پدیدهها در صورتاین موضوع است که اخیراً تقلب
ها معموالً فقط ]؛ اما رسانه16و 12، 11ها تأثیر بگذارد [اندازه آن بر تمام سازمانتواند بدون توجه بهمی

هاي مالی ] شاید به این خاطر که رسوایی16کنند [یتی را گزارش میهاي بزرگ چندملهاي شرکتتقلب
هاي چندملیتی معموالً تأثیر منفی زیادي بر سهامداران و ذینفعان دارد از بیکاري و تعلیق از کار شرکت

]؛ اما حقیقت این است 22گذارد [گذاري سهامداران تأثیر میگرفته تا کاهش قیمت سهام که بر سرمایه
رود. در گزارش توجهی پول در سراسر جهان به دلیل تقلب در صورت مالی از دست میار قابلکه مقد

هاي شده است که کالهبرداري و سوءاستفاده) به کشورهایی اشارهACFEانجمن بازرسان خبره تقلب (
کام، ، ورد2001رسوایی مالی شرکت انرون در سال ].12و 11رسد [تریلیون می7/3ها به مالی در آن

، تسکو در 2012و بانک بارکلی در سال 2009، مادوف 2003، پارماالت 2002آدلفیا و تیکو در سال 
ها هاي حسابداري شرکتدهند که رسواییهمگی نشان می2015و توشیبا در سال 2014سال 
]. کثرت تعداد 51و 16ي مهمی است که شدت و وقوع آن در جهان رو به افزایش است [مسئله

اند یک سؤال جدي به وجود آورده است: آیا الگوهاي هایی که این روزها به نابودي کشیده شدهتشرک
].49حسابداري کنونی در گزارشگري و کنترل مالی تأثیرگذار هستند [

داده است ها که در طی چند سال اخیر رخهاي مالی و حسابداري شرکتکند رسواییبحشن ثابت می
ها انسجام و ] بلکه کشف این رسوایی16شده است [ها به یک شوك تبدیلشکستتنها به دلیل بزرگینه

بحث آگاهی نسبت 21هاي مالی در قرن برد. موج رسواییقابلیت حرفه حسابرسی را نیز زیر سؤال می
هاي ]. تالش45ها را افزایش داده است [پذیري حسابرسان در کشف این تقلبها و مسئولیتبه تقلب

کنندگان استانداردهاي حسابداري و نهادهاي نظارتی حسابداري براي افزایش سط تدوینزیادي تو
هاي مالی صورت گرفته است. براي مثال مسئولیت حسابرسان در توجه به تقلب در حسابرسی صورت

هاي متنوع براي حل مسئله تقلب در صورت مالی است. این یکی از تالش2002قانون ساربنز اکسلی 
هاي آمیزي مسئولیت حسابرسان در رابطه با پیشگیري و کشف تقلب در صورتطور موفقیتقانون به

) را CFOها از مدیر ارشد مالی () شرکتCEOچنین تفکیک وظایف مدیر ارشد اجرایی (مالی و هم
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هاي حسابداري که پس از تصویب قانون ساربنز ي رسوایی]. به هر جهت مجموعه42افزایش داد [

نشده است بلکه افزایش تنها حلدهد مسئله تقلب در صورت مالی نهداده است نشان میاکسلی رخ
مسئولیت حسابرسان بدون آموزش مناسب در حسابداري دادگاهی هیچ کمکی به حل این مسئله 

کند که یک حسابدار خوب بودن به این معنی نیست که او یک ) بیان می2004نخواهد کرد. ولوسکی (
هاي مختلفی نسبت به آموزش و روش ثبت رویداد مالی ]. دیدگاه51هی خوب است [حسابدار دادگا

دادگاهی وجود دارد. یک حسابداري دادگاهی خوب بودن مستلزم برخورداري از دامنه وسیعی از 
ها همان چیزي است که حسابداران ]. این طیف وسیع از دانش و مهارت51ها و دانش است [مهارت

].25دهند [هاي مالی از خود بروز میمواجهه با تقلبدادگاهی برجسته در
داده است تقلب در کند یکی از عوامل تأثیرگذار در بحران مالی جهانی که اخیراً رخبرایتن هم بیان می

هاي مالی است. او مشاهده کرد تقلب در صورت مالی تهدیدي براي بازدهی، نقدینگی و امنیت صورت
شواهدي در دست است که نشان کند،]. همچنین گابریل بیان می18است [بازارهاي سرمایه و بدهی 

ها این است که براي آنالیز هاي تجاري، دولت، مقامات نظارتی و حتی دادگاهدهد برداشت انجمنمی
]. درنتیجه براي مبارزه با تقلب در 24رویدادهاي مالی پیچیده، توانایی و مهارت باالیی موردنیاز است [

]. با توجه به حسابداري دادگاهی که شامل کاربرد 45لی نیاز به حسابداري دادگاهی است [امور ما
هاي ذهنی و پژوهشی و درك و وتحلیل کمی، مهارتحسابداري، مالیات، حسابرسی، امور مالی، تجزیه

یر هاي مالی و یا ساوتحلیل و تفسیر دادهآوري، تجزیهشناخت فرایند دادگاهی براي شناسایی، جمع
رود که ] انتظار می45باشد [ها و یا مسائل در رابطه با خدمات دعواي قضایی و غیر قضایی میداده

هاي مالی براي حرفه هاي ممکن را براي خروج از ضررهاي تقلب صورتحسابداري دادگاهی برخی از راه
سنتی ضرورتی روست که نیاز به تغیر الگوي حسابرسی]. ازاین15حسابداري به ارمغان بیاورد [

تواند ما را دررسیدن به الگوي مناسب یاري رساند هاي پیش رو میباشد؛ اما درك چالشانکارناپذیر می
هاي پیش رو دانش حسابداري و حسابرسی را مورد به همین خاطر در ادامه در بخش بعدي مقاله چالش

دهیم.واکاوي قرار می
هاي موجود در حسابرسیچالش

کنند مستعد تغییرات مستمر هست. این تغییرات واحدهاي مختلف فعالیت میدرآنمحیط تجاري که 
هاي حسابداري و حسابرسی است، که به همراه نیازهاي اطالعاتی جدید ذینفعان مستلزم تغییر در نظام

معتقد است رشد هر حوزه علمی داراي 2002توسعه و رشد مداوم آن را به همراه خواهد داشت. کوهن 
نامد یک توسعه مختلف است. او معتقد است در فاز اول که او آن را فاز نرمال پژوهش علمی میدو فاز

طور مداوم با هاي یک پارادایم بهبینیکند پیشکه دانش بسط پیدا میافتد، درحالیتجمعی اتفاق می
ن فرایند گردد در حوزه حسابداري ایطور مستمر تعدیل میحقایق مقایسه شده و تئوري مربوط به

].47شود [طورمعمول طی میتکامل با تغییرات آهسته استانداردها به
فاز حل نباشد وارد یکاما در حوزه علم، زمانی که یک بحران، دیگر در قالب بافت پارادایم غالب قابل

قدیم توانیم تنها با پاردایمدهد در این حالت ما نمیگردد یعنی یک تغییر پارادایم رخ میانقالبی می
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طور مشابه او مثال فرهنگ لغت را بیان وسیله اضافه کردن تجمعی دانش به پاردایم جدید برسیم. بهبه

وسیله یک فرهنگ لغت قدیمی شرح دهیم و بلعکس توانیم یک اصطالح جدید را بهکند که نمیمی
که عبارتند از: افتدهاي علمی در چهار گام اتفاق می) این انقالب2002کوهن معتقد است (].37[

غالب شدن پارادایم جدید شناسایی نابهنجاري، دوره عدم اطمینان، توسعه مجموعه عقاید متفاوت و
]37.[

هاي مختلفی از قبیل تقلب، فاصله انتظاراتی، طور مشابه دانش حسابرسی در عصر حاضر با چالشبه
اي، ابرسی، آیین رفتار حرفهاي، استقالل و از دست دادن مشتري، کیفیت حسمیزان مراقبت حرفه

اي و ... روبرو است. الزحمه و رقابت غیرحرفههاي پائین حقنشده، نرخخدمات اعتبار دهی تعریف
هاي علمی از آن یاد کنیم. از بین این عوامل دو تا از عنوان نابهنجاريتوانیم بههاي که میچالش
هاي اساسی فاصله انتظارات است. که تهدیديهاي مالی وهاي موجود تقلب در صورتترین چالشبزرگ

هاي عامل تقلب یکی از عوامل تأثیرگذار در بحرانکهگردندیمهاي مالی محسوب براي تمامیت صورت
].49و 16باشد [مالی جهانی می

مالی اغلبهايصورتازکنندگاناستفادهکهدهندمینشانپیشینهايپژوهشازحاصلنتایج
طوربهامر،اینوکنندمیتصوررامطلقاطمینانسطحیکخوانند،میرازارش حسابرسیگکههنگامی

هاي ها در اغلب پرونده]. دادگاه26شود [مینادرستیوغیرمنطقیانتظاراتبه ایجادبالقوه منجر
هاي مالیرسوایی مالی معتقد هستند هدف اصلی حسابرسی صورت مالی این است که ثابت شود صورت

هايصورتکنندگاناستفادهاین،بر]. عالوه16عاري از اظهارات غلط ناشی از تقلب یا خطا هستند [
فرض وتصوردارد،وجودواقعبهکهچیزيآنبهنسبتحسابرسیبرايراايگستردهمالی دامنه

عدمیت، تضمینمدیرکفایتمیزانتأییدباراحسابرسینادرستايگونهبهاستممکنهاکنند. آنمی
]. انتظار 28مرتبط کنند [موردنظرشرکتدرگذاريسرمایهبرايپیشنهادهاییارائهوتقلبوجود

فاصله عنوانبهحسابرسان، مستقل از تلقی حسابرسان از وظایف خود، يهاشیگرااز کنندگاناستفاده
کنندگان ]. استفاده10است [شدهانیبمالی يهاصورتاز کنندگاناستفادهانتظاراتی بین حسابرسان و 

جايمدیران (بهکهدرحالیدهند،مینسبتحسابرسانبهراهاییمسئولیتاغلبمالی،هايصورتاز
هاتفاوتگونه]. این8هستند [مالیهايصورتکفایتومطلوبارائهمسئولاولینحسابرسان) درواقع

اصطالح فاصله دررامالیهايگزارشنندگانکاستفادهوحسابرسانمیانموجودهايکژفهمیو
آنچهواستحسابرسیاجرايازحسابرسانانگیزهودالیلآنچهگویند؛ یعنی تفاوت میانانتظاراتی می

تداومووجودمسلمطوربه.دارندانتظارآنازحسابرسیگزارشازکنندههاي استفادهسازمانوافراد
راآناثربخشیوشدهجامعهدرجایگاه حسابرسیواعتبارکاهشبموجحسابرسی،انتظاراتفاصله

کاهشباید هموارهحسابرسی،حرفۀبنابراینخواهد کرد؛تررنگکماجتماعی،معتبرحرفۀیکمنزلهبه
دهد.خود قرارتوجهکانوندررافاصلهاینکردنخنثییا

اي در ها، عامل عمدهع به تقلب در شرکتبا توجه به توضیحات فوق موضوع مسئولیت حسابرسان راج
فاصله انتظارات و عملکرد حسابرسان است. این تفاوت کلی بین آنچه جامعه از حسابرسان انتظار دارد و 
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هاي اخیر حرفه حسابرسی هرحال اگرچه در سال]. به9دارد آشکار است [آنچه از حسابرسان دریافت می

نونی حسابرس در کشف تقلب از خود نشان داده است، اما تالش زیادي در جهت محدودیت ظرفیت قا
المللی توانایی خود را در جهت ارائه خدمات خاص در طور همزمان، برخی از مؤسسات حسابرسی بینبه

رسد تکنیک و تخصص کشف اند. به نظر میکشف تقلب افزون بر انجام حسابرسی عادي، افزایش داده
جاي اینکه در جهت ارضاي انتظارات جامعه در کشف ست اما بهتقلب در مؤسسات حسابرسی موجود ا

عنوان خدمتی تقلب و در جریان انجام یک حسابرسی عادي استفاده شود، حسابرسان این امر را به
جاي بررسی خود کنند. وظیفه کشف تقلب در قالب خدمتی به مدیران، بهاضافی به مدیران عرضه می
.]9مدیران، رو به افزایش است [

رغم نبود الزامات قانونی براي حسابرسان در کشف و گزارش دهی تقلب و مشکالتی که در انجام این به
گیرد، اکثریت مجامع مالی و تجاري و عموم مردم به این دلیل اصلی که وظایف در سرِ راهشان قرار می

رادارند، از حسابرسان داده در شرکت حسابرسان تنها افراد مستقلی هستند که امکان بررسی مسائل روي
شده که حرفه به خوبی بیاندیگر در ادبیات حرفه بهعبارتانتظار دارند که تقلب را کشف کنند. به

طور کامل تقلبات را کشف کنند.رضایت جامعه نیاز دارد و جامعه انتظار دارد که حسابرسان به
منظر انقالب علمی کوهن، به نظر میاید که ها ازبا توجه به موارد فوق بر مبناي الگوي تغییرات پارادایم

تنها سؤال .عامل نابهنجاري و دوره عدم اطمینان دانش حسابداري و حسابرسی در حال حاضر باشد
مربوط در این رابطه، اهمیت این ناهنجاري و اینکه چه نوع تغییراتی توسط این ناهنجاري صورت 

باشد.گیرد، میمی
ها نیاز به تغییر پارادایم حاکم به یک پارادایم با دامنه مسئولیت ین چالشآید که پاسخ به ابه نظر می

]. الگویی که به همراه 15جدید براي حسابرسی دارد. الگویی که به حسابداري دادگاهی شهرت دارد [
ها و کارکردهاي متفاوت حسابداري و حسابرسی خواهد شد شاید در ابتدا خود منجر به تغییر مسئولیت

شده و تحت اشد تا این تغییر در استانداردي که به همین منظور در استانداردهاي فعلی تعبیهالزم ب
است اتفاق بیافتد تغییراتی که منجر به 240المللی و داخلی شماره عنوان استاندار حسابرسی بین

شود.حسابرسان میافزایش دامنه مسئولیت
هاي در حوزه حسابداري چیست؟ موضوعاتی که در بخشو نقش آن در تکامل علمی اما اینکه پارادایم

پردازیم.بعدي به بررسی آن می
پاردایم و انقالب علمی

هاست و گیرد که به معناى الگو، مدل، طرح و نظایر اینریشه میParadeigmaاز واژه یونانىپارادایم
درباره تحوالت علمى، بدیلى در توان در آثار افالطون هم پى گرفت. دیدگاه کوهناستفاده از آن را مى

دهد که دریکی بر روال عادى و اثباتى تأکید است و در دیگرى برابر دو دیدگاه سنتى و پوپرى ارائه مى
اي هستند که نظرات متفاوت و متضاد را در رابطه با پوپر و کوهن دو نویسنده]. 5ابطال [بر روند 

ر تکامل علمی یک انقالب دائمی است اما کوهن به هاي فلسفه علمی بیان کردند از نگاه پوپتئوري
به عقیده کوهن ]. 38[کند که حتی متعلق به علم هم نیستعنوان یک نابهنجاري نگاه میانقالب به
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پارادایم، عبارت است از نوعی موفقیت مهم جدید که مورد تصدیق جامعه علمی خاص است و الگویی 

طور شیوه عامی براي نگرش ی درباره پژوهش علمی و همینکند که از روي آن سنّت منسجمفراهم می
].5گردد. [به جهان تدوین 

گونه نشان داد:این» هاي علمیساختار انقالب«توان پروژه کوهن را در کتاب طور خالصه میبه

مراه ها از کارکرد حسابرسی به هکنندگان و انتظارات جدید آنرسد نیازهاي جدید استفادهبه نظر می
سازد البته ناتوانی الگو حاکم در حل معماها نیاز به تغییر الگوي سنتی به الگوي جدید را ضروري می

تغییر الگو به معناي حذف الگوي قبلی نیست (آنچه پوپر معتقد بود) بلکه مطابق با دیدگاه کوهن الگوي 
سی دادگاهی وجود داشته تواند در کنار الگوي کشف تقلب و حسابراعتباردهی و اطمینان بخشی می

ها در هاي قدیمی و بیان ناتوانایی آنباشد؛ اما درك بهتر پارادایم جدید مستلزم شناخت پارادایم
شده در زمان خود است بر همین اساس در ادامه به بازنگري هاي مطرحگویی به پرسشجواب

پردازیم.هاي فکري در موضوع حسابرسی میپارادایم
هاي حاکم بر توسعه و تکامل حسابرسیادایمسیر تاریخی و پار

ي حسابرسی تا به امروز، مسئولیت حسابرسان نسبت به تقلب نوسانات زیادي از زمان پیدایش حرفه
هاي منظور تسهیل در بررسی سیر تکامل تدریجی حسابرسی از تمامی جنبهبهپیداکرده است.

ده در طول تاریخ از زمان پیدایش تا به امروز هاي مورداستفاحسابرسی از قبیل ماهیت، هدف و تکنیک
نمایه زیر .]50و 46، 44، 41، 40، 39،19توان حسابرسی را به پنج دوره تاریخی تقسیم نمود [می

باشدیمدرك دهد. آنچه از این نمایه قابلطور خالصه نشان میرویکرد تاریخی توسعه حسابرسی را به
ها در حال تغییر است گویی به چالشطور مداوم در پاسخبهاینکه هدف حسابرسی و نقش حسابرسان

ها بیان نمود.هاي علمی و تغییر پارادایممطابق با آنچه کوهن در رابطه با انقالب
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): سیر تکامل تدریجی حسابرسی از زمان پیدایش تا به امروز1نمایه (

الگوي (پارادایم) غالب حسابرسیهاي تاریخیدوره
بررسی صداقت مدیران1840از سال دوره اول قبل 

درترازنامههاشرکتنقدینگیصحیحنمایشوتقلبکشف1920تا 1840هاي دوره دوم بین سال
هاي مالیاعتباربخشی صورت1960تا 1920هاي دوره سوم بین سال

حسابرسی مبتنی بر ریسک1990تا 1960هاي دوره چهارم بین سال
حسابرسی نوین با ارائه رویکرد ریسک تجاري مشتریان و تا امروز1990دوره پنجم از سال 

اعتبار دهی به اطالعات مالی و غیرمالی
حسابداري دادگاهی

شده و اکثریت مردم فکر اشتباه برداشتواژه و اصطالح حسابداري دادگاهی توسط بسیاري از افراد به
]. 12و 11باشد [بر روي تقلب میکنند که حسابداري دادگاهی تحقیق، بررسی و رسیدگیمی

عنوان بخشی از حسابداري که این امر و نگرش تا حدي صحیح است چون بررسی تقلب بهدرحالی
دادگاهی است؛ اما حسابداري دادگاهی بسیار فراتر از بررسی تقلب است.

ادگاهی اي و دانشگاهی (علمی) از حسابداري د) معتقد است که بین ادراك حرفه2009کرامبلی (
اختالف وجود دارد او شواهدي از وجود فاصله و گسستگی بین بینش و درك آکادمیک و علمی و بینش 

کند تصور اساتید از حسابداري دادگاهی درواقع اي از حسابداري دادگاهی ارائه داد. او بیان میحرفه
کوچکی از کنند تقلب تنها بخشکه متخصصان و کارشناسان تصور میکشف تقلب است درحالی
].23حسابداري دادگاهی است [

اما سؤال اساسی این است که اگر حسابداري دادگاهی بسیار فراتر از کشف تقلب باشد، پس حسابداري 
شده از حسابداري توان گفت که یک تعریف عمومی پذیرفتهدادگاهی چیست؟ در پاسخ به این سؤال می

دادگاهی وجود ندارد.
هاي حسابداري و حقایق کاربرد اصول، نظریه"انجمن حسابداران رسمی آمریکا حسابداري دادگاهی را 

داند که دربرگیرنده تمام هاي دادگاهی (دعواي حقوقی) میها در مسائل مربوط به اختالفیا فرضیه
کارگیري حسابداري قضایی (دادگاهی) عبارت است از ب"]. 11["است هاي دانش حسابداري شاخه

مهارتهاي مالی با یک ذهنیت تحقیقی نسبت به یک سري مسائل مالی در چارچوب قوانین و مقررات که 
].1["است مبناي آن اسناد و مدارك حسابداري 

حسابداري دادگاهی "اند:گونه تعریف نمودهانجمن بازرسان خبره تقلب حسابداري دادگاهی را این
هاي تخصصی حسابداري در امور مربوط به حقوق مدنی بالقوه یا بالفعل رتشامل کاربرد و استفاده از مها

شده حسابداري، هزینه فرصت طورکلی شامل اصول پذیرفتهیا دعواي کیفري قضایی (حقوقی) است؛ و به
هاي داخلی، تقلب و هر موضوع و رفته، درآمد، دارایی و یا ضایعات و خسارت، ارزیابی کنترلازدست

باشد، اما محدود به اصول که دربرگیرنده تخصص و تجربه حسابداري در نظام حقوقی میمواردي است 
].12["باشد،شده عمومی حسابداري نمیپذیرفته

"کند ) با تأکید بر مرتبط بودن حسابداري دادگاهی در پیشگیري و کشف تقلب بیان می2006جوشی (
تر کردن تنهایی در سادهقول به]. این نقل33["کارآگاهبان) باشند نه حسابرسان باید نگهبان (دیده
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تعریف حسابداري دادگاهی کافی است و به تمایز یک حسابدار دادگاهی از حسابداران و حسابرسان دیگر 

]. این افراد (کارآگاهان) 23کند. حسابدار دادگاهی یک کارآگاه دفترداري و حسابداري است [کمک می
هاي دیگر را بررسی هاي مالی شرکتها، نهادهاي شرکتی یا گزارشنکتقلب و رویدادهاي جنایی در با

ها به دنبال شواهد قطعی هستند. حسابرسان مستقل فقط به دنبال صورت مالی غلط کنند. آنمی
اند را جستجو شدههاي مالی غلط که از روي عمد گزارشهستند اما حسابداران دادگاهی صورت

کنند اما حسابداران دادگاهی به فراتر از اعداد و ارقام و اعداد توجه میکنند. حسابرسان مستقل به می
شود حسابداري دادگاهی در هاي است که باعث می]. این برخی از ویژگی31کنند [ارقام توجه می

هاي که رسواییمبارزه با فریب مالی مناسب و مربوط تلقی شود. رشته حسابداري دادگاهی قبل از این
]. گامبلی معتقد 51و وردکام به تصویب قانون ساربنز اکسلی منجر شود در حال رشد بود [شرکت انرون

یک مفهوم یا تخصص جدید در کنند که حسابداري دادگاهی است، اگرچه اکثر مردم تصور می
توان به مصر باستان نسبت داد که در آن کاتبان فهرستی از حسابداري است، اما پیشینه آن را می

کردند. آنچه کاتبان در آن منظور جلوگیري و کشف تقلب تهیه میهاي فراعنه (طال و غالت) را بهدارایی
ها هرگونه سوءظن و تردید دادند چیزي فراتر از ارزیابی محض و حسابرسی صرف بود. آنزمان انجام می

].23کردند [به تقلب را بررسی کرده و سپس به پادشاه گزارش می
بداري دادگاهی و حسابرسیهاي بین حساتفاوت

گابریل معتقد است اگرچه بعضی اختالفات متمایز میان حسابداري دادگاهی و حسابرسی وجود دارد اما 
هاي مشترك کافی براي آموزش و استخدام حسابرسان براي خدمت کردن در خط مقدم زمینه
اده است که متخصصان هاي اخیر نشان دهرحال پژوهش]. به26هاي صورت مالی وجود دارد [تقلب

]. 43اند [حسابداري دادگاهی در وظایف مربوط به تقلب عملکرد بهتري نسبت به حسابرسان داشته
اي منزله این نیست که حسابرسان مستقل ازنظر آموزش، تحصیالت، تجربه و حرفهباوجوداین، این امر به

هایی وجود ین این دو حرفه شباهتتر از کارشناسان حسابداري دادگاهی هستند. درواقع بگري پایین
طرفی (عینیت) ها باید درجه باالیی از استقالل و بیها این است که هردوي آندارد. یکی از این شباهت

داوري بپرهیزند؛ از دانش عمیق را حفظ کنند؛ باید نوآور باشند؛ در هنگام ارزیابی شواهد از هرگونه پیش
].21داري، فرایندها و عملکرد تجاري برخوردار باشند [شده حسابدر رابطه با اصول پذیرفته

حتی اگر حسابداران دادگاهی و حسابرسان مستقل داراي چند مشخصه مشترك و مشابه باشند اما یک 
که مأموریت حسابداران ها متفاوت است. درحالیتفاوت عمده بین آن دو وجود دارد. مأموریت آن

هاي آوري و ارزیابی شواهد و مصاحبه با تمام گروهطریق جمعدادگاهی تعیین وجود و منبع تقلب از
مربوط به موقعیت کالهبرداري است، اما مأموریت و وظیفه حسابرسان مستقل این است که بررسی 

طورکلی در تمام شده است و بهصورت منصفانه ارائهشده شرکت بههاي مالی گزارشکنند آیا صورت
].48شده است یا خیر [) بیانGAAPشده حسابداري (موارد مطابق با اصول پذیرفته

] یک قیاس ساده براي نشان دادن تفاوت بین حسابرسان مستقل و حسابداران 29جرسون و همکاران [
هاي گشتی (گزمه) و حسابداران دادگاهی را به دادگاهی ارائه دادند. او حسابرسان مستقل را به پلیس

شده باهدف حفظ هاي تعیینها مانند حسابرسان مستقل در بخشاند. پلیسکارآگاهان تشبیه کرده
ها در منطقه خود را ها تمایل دارند تمام مکانزنند. در حالت ایده آل پلیسآرامش در جامعه گشت می

ها براي مثمر ثمر بودن و بردار؛ بنابراین آنزمان گیر است و هم هزینهگشت بزنند اما انجام این کار هم
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شدن تمرکز در گشت زنی یا گسترده کردن حوزه گشت زنی، باید بین ریسک و انتظارات براي مشخص 

شود که ها خواسته میروند. از آنها به گشت زنی نمیتعادل برقرار کنند. کارآگاهان برخالف پلیس
ر آمیز این کار باید هبررسی کنند آیا جرمی صورت گرفته است یا خیر. کارآگاهان براي انجام موفقیت

هایی پیدا کنند که به حل پرونده کمک کند. بررسی جرم چیزي را درصحنه جرم بررسی کنند تا سرنخ
گیر و پرهزینه است چون کارآگاهان باید دائماً در حال جستجو و پیدا کردن سرنخ باشند تا مسئله وقت

ست بر این کند که یک فردي که حسابدار یا حسابرس خوب ا] بیان می51را حل کنند. ولوسکی [
داللت ندارد که یک حسابدار دادگاهی خوب باشد. آموزش یک حسابدار دادگاهی متفاوت از آموزش یک 

هاي حسابداري ها به رویداد مالی نیز متفاوت است. برخی دیگر از تفاوتحسابرس است و نوع نگرش آن
اند.آمده2ي دادگاهی و حسابرس مستقل در نمایه

ابداري قانونی و حسابرس مستقلهاي حستفاوت: 2نمایه 
مستقلحسابرسیوحسابرسدادگاهیحسابداريوحسابدار

.استاجباريآنانجام.استرویدادیکبهپاسخدر

.داردوجودايحرفهتردید.داردوجودبازجوییروحیه

.استگزارشگرياستانداردهايمعیار.استمالیهايرسیدگیشامل

تحریفاتازعاريمالیهايصورتاینکهازاطمینان.استدعاويوفصلحلبرايهدادگادرهایافته
.استبااهمیت

.مرتبطارقامومالیهايصورتبرتمرکز.استبیشترغیرمالیومالیمسائلپوشش

مالیهايصورتبودنمنصفانهدربارهاظهارنظرتقلبوقوعسالمتبهنسبتاظهارنظر
مداركواسناداينمونهبررسیاختالسیکدکنندهتأییمداركیافتن
.شودمیانجاممعینزمانیدورهیکدرمحدودیتبدون

مردودیاومشروطمقبول،اظهارنظراحتمالیمتقلبینمعرفیوتقلبوقوعتعیین
گیريبحث و نتیجه

گزارشگري مالی همه کنیم که پیوسته در حال تغییر است. فعالیت تجاري وما در محیطی زندگی می
ي شدن کارها، پیدایش ابزارهاي مالی پیچیده و نوین و المللی شدن فزاینده، رایانهتحت تأثیر بین

کند. حرفه حسابداري و حسابرسی براي آنکه نقش مهم خود را در پیچیدگی فزاینده معامالت، تغییر می
انداردهاي حسابداري و حسابرسی را با اي حفظ کند، باید استحفظ کارایی بازارهاي معامالت سرمایه

مان از شویم و جایگاه و اعتبار اجتماعیشتاب بیشتري بهبود بخشد؛ که اگر چنین نکنیم، منسوخ می
هاي ما و آنچه تر شدن شکاف بین آوردهرود. از این گذشته، با افزایش انتظارات جامعه و فراخدست می
گري و موسی علی ل افزایش دعاوي علیه ما بیشتر خواهد شد.پذیري ما در قباخواهند، ضربهاز ما می

کند سهامداران حسابداري (حسابداران دادگاهی، حسابرسان خارجی و حسابداران ) ادعا می2006(
که ]. درحالی30هاي صورت گرفته در نهادهاي شرکتی دارند [دانشگاهی) نقش برابري در فراوانی تقلب

گو به سمت حسابداري دادگاهی ممکن است گام صحیحی در مسیر درست ها معتقد هستند تغییر الآن
بر بودن این نوع از ها اشاره کردند که مانع مهم در این مسیر تحول و تغییر الگو هزینهباشد، اما آن
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گذاران از افزایش هزینه حسابرسی راضی خواهند بود یا حسابرسی است. لذا این سؤال که آیا سرمایه

تواند موضوع پژوهش دیگر باشد.انگیز دیگري است که میثخیر موضوع بح
ترین گونه نیست که زنده ترین و باهوشاین قوي"گوید طبیعت شناس انگلیسی چارلز داروین می

هاي این مرور یافته"ماند، بلکه سازگارترین گونه نسبت به تغییرات است که دوام خواهد یافت.می
ناپذیر است و الزم است تا تغییراتی هاي پیش رو اجتناببا توجه به چالشتحلیلی نشان داد که تغییرات 
منظور حل مشکالت و معماهاي موجود ایجاد شود. حرفه باید در مورد در استانداردهاي حسابرسی به

پیشگیري و کشف تقلب در صورت مالی جدي باشد زیرا بقا و غناي حرفه حسابرسی مستلزم 
قع حرفه در برابر انتظارات جامعه است یکی از این موارد استاندارد حسابرسی موالعمل مناسب و بهعکس

است که مسئولیت پیشگیري و شناسایی تقلب صورت مالی را صرفاً وظیفه 240المللی و ملی بین
داند. شاید بتوان گفت با تغییر الگو الزم باشد تا مدیریت واحد مورد رسیدگی و نهادهاي شرکتی می

کشف تقلب به یک مسئولیت مشترك بین مدیریت و حاکمیت نهادها و حسابرسان براي پیشگیري و 
) در مصاحبه با 2016افزایش کارایی و بازدهی تبدیل شود. شواهد بدست آمده از پژوهش اولو (

ها باید یک سهامداران در کشور بریتانیا نشان داد که پیشگیري و کشف کالهبرداري ها و تقلب
شترك بین بخش مدیریت و حاکمیت نهادها و حسابرسان باشد.پذیري ممسئولیت

هاي کلیدي این پژوهش وجود شواهدي مبنی بر خالء مهارتی حسابرسان است. یکی از یافتهعالوه بر این
توانند از تقلب جلوگیري کرده یا آن را شناسایی کنند البته این به این معنی نیست که حسابرسان نمی

دیگر اگر حسابرسان عبارتاند بهها براي انجام این کار آموزش الزم را ندیدهکه آنبلکه به این معناست
توانند از تقلب جلوگیري کرده یا آن را شناسایی کنند دلیل آن عدم آموزش کافی در این زمینه نمی

اي در کسب است. درواقع این مطلب تأکید مجددي بر نیاز به آموزش حسابرسان و حسابداران حرفه
رسد که در دیگر به نظر میعبارتبههاي حسابداري دادگاهی و اصول اخالقی مترتب بر آن است.مهارت

کند. شاید ها محدود میها را براي کشف و پیشگیري تقلبها، ظرفیت آنحال حاضر سطح آموزش آن
هن داشته باشند که نیاز به این مطلب باشد تا یادآور شویم که حسابداران باید همیشه این نکته را در ذ

که حرفه در بازار سرمایه از ارزش برخوردار باشد الزم است تا از در عصر انقالب اطالعات براي این
اش برخوردار شود و ايهاي کارشناسان و متخصصان حرفههاي مستمر در کیفیت و قابلیتپیشرفت

به خاطر داشته باشیم که در حال تغییر الگو به حسابداري دادگاهی مسیري درست که باید دنبال شود. 
شود.هاي صورت مالی به این حرفه نسبت داده میبرداريحاضر تمامی کاله

هاي حسابداري دادگاهی، شده در فوق محقق شود (آموزش حسابرسان در مهارتوقتی شرایط عنوان
کارهاي هاي حسابداري دادگاهی و مشارکت حسابداران دادگاهی دردانش، اصول اخالقی و رویه

آمیزي از سمت گزارش و حسابرسی سنتی به سمت حسابرسی) الگوي حسابداري به شکل موفقیت
هاي حسابداري دادگاهی نزدیک ها به رویهشود. اگر تمام حسابرسیحسابداري دادگاهی کشیده می

مالی و هايها افزایش خواهد یافت؛ و با انجام این کار از رسواییشوند فرصت پیشگیري و کشف تقلب
گذاران به گزارش مالی بیشتر خواهد شد.تلفات مالی آتی جلوگیري خواهد شد و اعتماد سرمایه

ها الزم به توضیح است از آنجائی که حسابداران دادگاهی به دنبال جستجو و رسیدگی کژ رفتاري
ین خاطر بسیاري هاي فراتر از دانش حسابداري و حسابرسی سنتی نیاز دارند. به همباشند به مهارتمی

ریزي براي آموزش حسابداري دادگاهی هستند. این پژوهش هاي معتبر دنیا در حال برنامهاز دانشگاه
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کنندگان استاندارد حسابداري، آموزش حسابداري، گذاران حسابداري، تدوینپیامدهایی براي سیاست

از به بهبود برنامه آموزشی گذاري در نیهاي حسابداري و قانوناي حسابداري، شرکتنهادهاي حرفه
روز در برنامه درسی حسابداري هاي حسابداري دادگاهی بهحسابداري با اضافه کردن برخی از بخش

وسیله اجباري کردن حسابرسی دادگاهی براي تواند بهگذاران نیز در این زمینه میدارد. قانون
کنندگان اطالعات کار از منافع استفادهعمومی ایفا نقش نماید. با انجام این شدههاي پذیرفتهشرکت

هاي مالی حسابرسی شده نیز ایجاد خواهد شد. شده و اعتماد بیشتري به صورتحسابداري محافظت
تواند به تأثیرات اقتصادي مرتبط با این تغییر پارادایم به حسابداري دادگاهی هاي بعدي میپژوهش
بپردازند.
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Social indemnity of frauds in recent decades from the financial losses and public
confidence aspects on the health of economic system has been extremely heavy.
This outcomes, incurred many and heavy costs on corporation and causes to reduce
public trust an ultimately reduce investments in the capital market. This facts and
events need to change the pattern of accounting and auditing the basis of court
accounting is followed. According, present Article planed to review how the change
to the court accounting and improvement process of the court accounting and also to
survey wether teaching of this type of accounting could reduce frauds in the
financial statements and increase reliance to the audifed financial statements.
Findings shows that shifting paradigm in court accounting may increase the chance
of prevent and defect frauds in the financial statement. Also the review of researches
in other countries has shown that integration and inclusion of court accounting in
accounting education programs can be useful to orientation reduce future frauds.
This findings requires to change in the context of International Accounting Standard
No. 240 (ISA 240) and Iranian Auditing Standard No 240 that cause to increase the
scope of responsibility of auditors. Changes that can reduce the occurrence of fraud
and scams.
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